
Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu                                                       

624-636/2019 (981-993) przypadku afrykańskiego pomoru świń u dzików                                       

na terenie województwa warmińsko-mazurskiego 

  Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu 

kolejnych przypadków afrykańskiego pomoru świń:    

Przypadek 624/2019 (981): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w miejscowości 

Kwitajny, gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie – na 

obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika do decyzji KE 

2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 625/2019 (982): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od 7 padłych dzików znalezionych w okolicy 

miejscowości Próchnik, gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 626/2019 (983): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Przybyłowo, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 627/2019 (984): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Gronowo Górne, gmina Elbląg, powiat elbląski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 628/2019 (985): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Pogrodzie, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 



Przypadek 629/2019 (986): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Pogrodzie, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 630/2019 (987): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od dzika z objawami choroby odstrzelonego w 

okolicy miejscowości Próchnik, gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 631/2019 (988): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Próchnik, gmina Miasto Elbląg, powiat Elbląg, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 632/2019 (989): w dniu 29 listopada 2019 r. otrzymano sprawozdanie 

z badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Stabuniki, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 633/2019 (990): w dniu 2 grudnia 2019 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Kochanówka, gmina Lidzbark Warmiński, powiat lidzbarski, 

województwo warmińsko-mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – 

określonym w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 634/2019 (991): w dniu 2 grudnia 2019 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Kadyny, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – określonym w części 



II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność 

materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV); 

Przypadek 635/2019 (992): w dniu 2 grudnia 2019 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbek pobranych od dwóch padłych dzików znalezionych w 

okolicy miejscowości Kadyny, gmina Tolkmicko, powiat elbląski, województwo 

warmińsko-mazurskie – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwony) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce 

stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń 

(ASFV); 

Przypadek 636/2019 (993): w dniu 2 grudnia 2019 r. otrzymano sprawozdanie z 

badań dotyczące próbki pobranej od padłego dzika znalezionego w okolicy 

miejscowości Kwitajny, gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-

mazurskie – na obszarze zagrożenia (niebieski) – określonym w części III załącznika 

do decyzji KE 2014/709/UE. W badanej próbce stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). 

 

 

 


